
Săptămâna:  27 aprilie  --  1 mai 2020 

 

Dragi elevi, 

-La fișele atașate aveți și o parte teoretică atât la algebră cât și la 

geometrie. 

-Vă rog să rezolvați exercițiile încercuite, + pentru o mai bună exersare 

încercați să rezolvați cât mai multe exerciții de pe fișă / manual / 

culegere. 

Temele efectuate pe această săptămână, cât și orice 

întrebare/nelămurire legat de exerciții se trimit pe adresa de email:  

lilianapacurariu@yahoo.com  

 până în data de 02.05.2020 (sâmbătă)

 

 

Succes, să aveți grijă de voi și să ne revedem cu bine! 

mailto:lilianapacurariu@yahoo.com
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Fişa de probleme 

 

1) Ştiind că în triunghiul ABC, dreptunghic în A,  sin B=  şi că lungimea ipotenuzei este de 

12 cm, calculaţi lungimea catetelor si tg C. 

2)  În triunghiul oarecare ABC se ştie că m(∢B)=60º, AB=6cm, BC=9cm, iar AD⊥BC, 

D∈(BC). Calculaţi lungimile segmentelor AD, BD, respectiv AC si aria triunghiului ABC. 

3)  Sa se calculeze aria unui triunghi oarecare, ascuţitunghic, cunoscând lungimile  a două 

laturi şi măsura unghiului determinat de ele. 

4) În triunghiul ascuţitunghic ABC, înălţimea [AD] are lungimea de 60 cm, iar sinC=0,8 şi 

sinB=  Să se determine perimetrul triunghiului şi lungimea înălţimii [BE] 

5) Fie  un triunghi ABC cu m(∢C)=90 º. Rezolvaţi triunghiul pe baza datelor din tabelul de 

mai jos: 

 

 

 a) b) c) d) e) f) g) h) 

AB   14 6  2    
BC  3     6   

AC 2     5  18 3 

m(∢A) 30 º 60 º  45 º     

m(∢B)=   60 º  45 º    
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    A          

  1                     

 2                     

   3                 

  4                      

   5                    

6                    

  7                       

  8                  
          B 

 

Orizontal 
 

1. Cea mai lunga latură a unui triunghi dreptunghic. 

2.Poligonul cu trei laturi. 

3. Matematician grec din Milet.                                                

4. Materie de studiu în şcoală. 

5. Ramură a matematicii. 

6. Câtul neefectuat a două numere. 

7. Triunghiul cu un unghi drept. 

8. Altă latură a unui triunghi dreptunghic. 

 

Vertical A-B: Numele unui matematician grec cunoscut şi pentru teorema care-i poartă numele. 
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